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 आजीची गोधडी 



तान्या स्वयिं ाकघराच्या खिडकी ाशी िुचीवर बसली होती. ती 
अस्वस्थ ददसत होती. सदी- डशामुळे गेले ककत्येक ददवस ती  लिंगावर 
 डूर्न रादहली होती.  ण आता ततची तब्येत ठीक होती. ततला घराबाहेर 
 डण्याच ेवेध लागले होत.े बाहेरच्या आल्हाददायक हवेचा आखण वसिंत 
ऋतुच्या आगमर्नाचा आर्निंद लुटायला ती अधीर झाली होती.   

“आई, मी बाहेर कधी जाऊ?” तान्यार्ने पवचारले. आईर्ने 
ओव्हर्नमधरू्न बबस्स्कटािंचा टे्र बाहेर काढला आखण ओट्यावर ठेवला.  

“वेळ आल्यावर,” आई  ुट ुटली, “योग्य वेळ आल्यावर.” 

तान्या खिडकीबाहेर बघू लागली. ततच ेदोन्ही भाऊ, टेड आखण 
स्जम बाबािंसोबत घरामागील अिंगणाला र्नवे कुिं  ण घालत होत.े  

“मी आजीशी गप् ा मारायला जात,े” तान्या म्हणाली.  



तान्याची आजी म्हणजे तान्याच्या आईची आई. आजी 
ततच्या र्नेहमीच्या आवडत्या जागी बसली होती, 
खिडकीसमोर, एका मोठ्या मऊमऊ िचुीत. ततच्या कुशीत 
पवपवध प्रकारच्या आखण रिंगािंच्या का डाच ेतुकड ेहोते. 
तान्यार्ने काही तुकड ेओळिले. एक तुकडा ततच्या बाबािंच्या 
जुन्या शटााचा होता. लाल रिंगाचा तुकडा टेडच्या शटााचा 
होता. गेल्या दहवाळ्यात टेडर्ने हा शटा फाडूर्न टाकला होता.   

“काय करतेयस आजी, या चचिंध्या जमवूर्न?” तान्यार्ने 
पवचारले.  

“चचिंध्या? या चचिंध्या र्नाहीयेत. हे तुकड ेशशवूर्न मी एक 
रिंगीबेरिंगी गोधडी बर्नवतेय,” आजी म्हणाली.  

तान्यार्ने मार्न ततरकी केली. “मला मादहतीय गोधडी 
काय असते ते. तुझ्या  लिंगावर एक गोधडी आहे.  ण ती 
ि ू जुर्नी झालीय, मळलीय. आई ततला कधी धतुच र्नाही.” 

आजीर्ने उसासा टाकला. “अगिं छकुले, ती गोधडी 
मळली र्नाहीये काही, जुर्नी झालीय. एवढ्या वर्ाांर्नी जुर्नी 
होणारच गोधडी.” 

आजीर्ने हाताची बोटे आिडू र्नयेत म्हणूर्न वाकवूर्न 
कडाकडा मोडली. मग दीघा श्वास घेऊर्न ती म्हणाली, “मी 
तुझ्या वयाची होते र्ना, तेव्हा माझ्या आईर्नेसुद्धा 
माझ्यासाठी एक गोधडी बर्नवली होती. काहीवेळा आ ण 
जुन्या गोष्टी पवसरूर्न जातो.” 

तान्या आजीच्या िचुीवर झुकली आखण ततर्ने आ ले 
डोके आजीच्या िािंद्यावर ठेवले.   



त्याचवेळी दधुार्ने भरलेले दोर्न ग्लास आखण काही बबस्कीटे घेऊर्न 
तान्याची आई ततथे आली. ततर्ने सवात्र  सरलेले का डाच ेतुकड े
 ादहले. “आई, मी मघाशीच िोलीची साफसफाई केली आखण आता 
 ुन्हा हा  सारा झाला.” 

“हा  सारा र्नाही काही, आई. ही गोधडी आहे,” तान्या तोंडात 
बबस्स्कट कोंबत म्हणाली.  

“गोधडी! आई, तुला हा चचिंध्यािंचा  सारा करण्याची गरज र्नाही. 
मी तुला र्नवी गोधडी आणूर्न देईर्न.” 

आजीर्ने आ ल्या मुलीकडे बतघतले. मग ती आ ल्या र्नातीकड,े 
तान्याकड ेबघू लागली. “तान्या, तुझी आई एिाद्या मोठ्या 
दकुार्नातूर्न गोधडी पवकत आणू शकते.  ण ती गोधडी या माझ्या 
रिंगीबेरिंगी गोधडीसारिी र्नसेल. ती फार दटकाऊसुद्धा र्नसेल.” 

तान्याच्या आईर्ने आजीकड े ादहले. मग ररकामे          
ग्लास घेऊर्न ती                                    
द ुारच्या जेवणाची                                    
तयारी करण्यासाठी                                       
तर्नघूर्न गेली.  



आजी पवचारात  डली. आ ली र्नजर तान्यावरूर्न वळवूर्न 
ती खिडकीबाहेर एकटक  ाहू लागली आखण आ ल्या हातातील 
का डाच्या तुकडयािंशी चाळा करू लागली.  

“आजी, मी गोधडी शशवायला तुला मदत करते,” तान्या 
म्हणाली.  

“हो गिं छकुले.”  
“चल, लगेच कामाला सुरुवात करुया.  टकर्न शशवूर्न 

होईल.”  
आजीर्ने तान्याला जवळ घेऊर्न कुरवाळले. “गोधडी 

शशवायला थोडा वेळ लागतो. एक चािंगली गोधडी दोर्न 
ददवसात, आठवडयात ककिं वा मदहन्याभरात शशवूर्न होत र्नाही.” 
बोलताबोलताच आजीच ेडोळे चमकले. “मला आणिी काही 
का डाच ेतुकड ेहवेयत. सोर्नेरी, तर्नळे, लाल आखण दहरवे 
का डाच ेतुकड.े शशवाय, सवोत्तम गोधडी शशवायला  ुरेसा वेळ 
हवाय. गोधडी शशवूर्न  ूणा व्हायला एक वर्ातरी लागेल.” 

“एक वर्ा!” तान्या ओरडली. “एवढा वेळ! आजी, मी र्नाही 
थािंबू शकत एवढा वेळ.” 

आजी हसू लागली. “एक वर्ा म्हणजे फार मोठा काळ 
र्नाही, छकुले. गोधडी बर्नवतार्ना मजा येते. आता  ळ, 
आजीला आराम करायचाय.” आजीर्ने मार्न उन्हाकड ेवळवली 
आखण डोळे बिंद केले.  

“मी एक सवोत्तम गोधडी शशवेर्न,” झो ी जातार्ना 
का डाचा तुकडा हातात घट्ट धरूर्न आजी  ुट ुटली.  



“तुला र्नवी  ँट आणू. जुन्या  ँटच्या चचिंध्या दसुऱ्या कामासाठी 
वा रू.” ऑगस्ट मदहन्याच्या एके द ुारी शवेटचिं धणुिं दोरीवर वाळत 
टाकता-टाकता आई म्हणाली.   

स्जमला वाईट वाटले. ती त्याची आवडती  ँट होती. दठगळ लावूर्न 
लावूर्न तो ती वा रत होता.  ण आता ततच्या अक्षरश: चचिंध्या झाल्या 
होत्या.  

“इथे आण बघू ती  ँट,” आजी त्याला म्हणाली.  

आजी  ँटच ेतुकड ेकरू लागली. स्जम ततला बबलगूर्न बघू लागला. 
आजी का लेले तुकड ेशशवूर्न इतर का डाच्या तुकडयािंर्ना जोडू लागली.     

 “गोधडी म्हणजे आठवणी. ती आ ल्याला जुन्याजुन्या गोष्टी 
सािंगते,” आजी म्हणाली.  

शरद ऋतू म्हणजे, शाळा आखण हॅलोपवर्नचा  पवत्र सण. 
यावर्ी तान्या एक आकिकी राजकन्या बर्नणार होती. ततच्या 
आईर्ने ततच्यासाठी रिंगीबेरिंगी का डा ासूर्न एक लािंब झगा शशवला 
होता. तो घालूर्न तान्या घरभर र्नाच ूलागली.  ोटमाळ्यावर 
ठेवलेल्या जुन्या  ेटीत ततला जुन्या बािंगडया आखण कार्नातील 
डूल शमळाले. तान्या र्नाचू लागल्यावर त्यािंचा घिंटीसारिा मिंजूळ 
आवाज येऊ लागला. आजीर्ने झग्यातूर्न उरलेल्या का डाच े
चौकोर्नी तुकड ेकेले आखण गोधडीला जोडूर्न टाकले.   



ददवसेंददवस वातावरणात थिंडी वाढू लागली. तान्या आखण ततच े
भाऊ बफा   डण्याची वाट बघत होते. बफा   डायला काहीच ददवस 
शशल्लक आहेत, हे त्यािंर्ना मादहत होते. दहवाळ्याच्या आगमर्नार्ने 
आईला चचिंता वाटू लागे. दरवर्ी आई तान्याच्या आजीला खिडकी ाशी 
बसू र्नकोस, अशा पवर्नवण्या करे.  ण आजी ततच ेऐकतच र्नसे.  

“आजी, तू या गरम शगेडीजवळ बस बघू,” तान्याची आई ततला 
एकदा रागवली. 

“मी तुझी आजी र्नाही, आई आहे,” आजी तान्याच्या आईला 
म्हणाली. “मी उजेडात बसूर्नच माझी सवोत्तम गोधडी शशवणार.”  

र्नोव्हेंबर मदहन्याच्या अिेरीस, तान्या, टेड आखण स्जम यािंची 
इच्छा  ूणा झाली. एके सकाळी ते जागे झाले तेव्हा सवात्र बफा  साचला 
होता. तान्या उबदार क ड ेघालूर्न  ायऱ्या झ ाझ  उतरूर्न घराबाहेर 
 डली. टेड आखण स्जम तसेच त्यािंच ेआई-बाबा आधीच घराबाहेर 
 डले होते.  

“आईला एकटीला घरात ठेवायला बरिं वाटत र्नाही,” तान्याची 
आई म्हणाली.  

तान्यार्ने बफााचा माणूस बर्नवला. तो र्न तुटण्याची काळजी घेत 
ती सावकाश चालत आईजवळ आली. “आजी एकटी र्नाही काही. ती 
आखण गोधडी एकमेकािंर्ना गोष्टी सािंगतात,” तान्या म्हणाली.   

र्नवल वाटूर्न आईर्ने पवचारले, “एकमेकािंर्ना गोष्टी सािंगतात!” 
“अग िरिंच, आजी म्हणते की गोधडी आ ल्याला जुन्याजुन्या 

गोष्टी सािंगते.” 



तान्याच्या भाविंडािंर्नी, आईबाबािंर्नी द ुार यांत 
उतारावर बफाावरूर्न घसरण्याची मजा घेतली. शवेटी, 
थिंडीर्ने गारठल्यावर सगळे गरम चॉकलेट आखण सँडपवच 
िाण्यासाठी घरात आले.  

“मी आजीसोबत गप् ा मारत बसते,” तान्याची 
आई म्हणाली.  

“लवकर जा, ती तुला आमच्या, म्हणजे आ ल्या 
गोधडीची गिंमत सािंगेल,” तान्या म्हणाली. 

तान्याच्या आईर्ने आ ल्या या शेंडफेळाच्या डोळ्यात 
िट्याळ भाव चमकतार्ना बतघतले.  

“हो गिं बाई, तेच तर पवचारायला चाललेय मी,” 
स्वयिं ाकघराबाहेर  डता- डता तान्याची आई म्हणाली.   

तान्या वाकूर्न वाकूर्न आजीच्या िोलीत बघू 
लागली. आजी  ाठीला  ोक काढूर्न, डोळे का डाच्या 
अगदी जवळ र्नेऊर्न शशवणकाम करत बसली होती. 
तान्याची आई आजीच्या  ायािंजवळ जाऊर्न बसली. 
त्यािंच्या गप् ा तान्याला ऐकू येत र्नव्हत्या.  ण आजी 
र्नक्कीच गोधडीबद्दल बोलत असणार आखण ही गोधडी 
ककती िास आहे, हे समजावत असणार याची तान्याला 
िात्री होती. तान्या गरम चॉकलेटच ेघुटके घेऊ लागली. 
मग ततर्ने आईला एक का डाचा तुकडा उचलतार्ना, 
त्याला बोटािंर्नी घासतार्ना आखण मिंदस्स्मत करतार्ना 
 ादहले.   



त्यार्निंतर रोज सिंध्याकाळी तान्याची आई आखण आजी शमळूर्न 
गोधडी बर्नवू लागल्या. आजी का ड का ूर्न तुकड ेकरू लागली, त्यािंच्या 
रिंगसिंगतीर्नुसार त्यािंची पवशशष्ट रचर्ना करू लागली आखण आई ते तुकड े
शशवूर्न जोडू लागली. स्वयिं ाक करतार्ना आखण खिसमसचा फराळ 
बर्नवतार्नाही त्या गोधडीचे काम करू लागल्या. फक्त एकदाच आईर्ने 
हातातील गोधडीच ेकाम बाजूला ठेवले. खिसमसच्या रात्री ततला छार्न 
क ड ेघालायच ेहोते. म्हणूर्न ततर्ने सोर्नेरी रिंगाच ेका ड आणूर्न 
स्वत:साठी सुिंदर क ड ेशशवले. कुणी र्न सािंगताच तान्या समजूर्न 
चकुली की उरलेले सोर्नेरी का डाच ेतुकड ेआई गोधडीसाठी वा रणार.  

त्या खिसमसला भर ूर गाणे-बजावणे आखण थट्टा-मस्करी 
झाली. आजीची सगळी मुलिं-मुली आखण र्नातविंडिं त्यािंर्ना भेटायला 
आली. खिसमसच्या झाडावर सजवलेले ददवे छार्न चमकत होते. 
त्यािंच्या रिंगीबेरिंगी प्रकाशार्ने िोली झमगमत होती. सगळे 
आ ा ल्या घरी तर्नघूर्न गेल्यावर बाबा म्हणाले की त्यािंर्नी 
आयुष्यात एवढी मजा कधी केली र्नाही. आई त्यािंच्याशी सहमत 
झाली.   



  

 ुढच्या ददवशी सकाळी तान्या िाली आली तेव्हा ततच े
बाबा र्नाश्ता बर्नवत होते.  

“आज काय पवशरे्?” स्जमर्ने पवचारले.  
“आई कुठाय?” तान्यार्ने पवचारले.  
“आजीला बरिं वाटत र्नाहीये. डॉक्टर येई यांत तुझी आई 

ततच्या ाशी बसूर्न राहील,” बाबा म्हणाले.  

“आजी बरी होईल र्ना!” टेडर्ने पवचारले. 
बाबा टेडच्या डोक्यावरूर्न हात कफरवत म्हणाले, “तमु्ही 

चचिंता करू र्नका. आम्ही काळजी घेतोय ततची.”  

तान्यार्ने आजीच्या िोलीकड े ादहले. आजीच्या िुचीच्या 
मागे गोधडी व्यवस्स्थत घडी घालूर्न ठेवली होती.  

“आ ली तब्येत बरी र्नाही, हे आजीर्ने सािंचगतलिं र्नाही 
कुणाला. आ ली खिसमसची मजा िराब होईल म्हणूर्न,” 
आईर्ने र्निंतर मुलािंर्ना सािंचगतले.   

आईचा चहेरा थकल्यासारिा वाटत होता. ततच ेडोळे 
सुजूर्न लाललाल झाले होते. “आजीला बरिं वाटे यांत मस्ती 
करू र्नका. त्रास होईल ततला.”  

बाबािंर्नी आईच्या िािंद्यावर हात ठेवूर्न थो टले. 
“आम्ही आजीला भेटूर्न येऊ?” तान्यार्ने पवचारले.  

“र्नको, आज र्नको,” बाबा म्हणाले. “ततला ि ू 
आरामाची गरज आहे.” 



आठवडयाभरार्ने, र्नवीर्न वर्ााच्या आदल्या ददवशी मुले आजीला 
भेटली. आजी ि ू थकली होती आखण  ुट ुटल्यागत बोलत होती.   

“आजी, आम्हाला तुझी ि ू आठवण येते,” टेड म्हणाला.  

“आखण तुझ्या हातच्या केकची आखण गरम चॉकलेटचीसुद्धा,” 
स्जम म्हणाला. आजीच्या चहेऱ्यावर स्स्मत  सरले. 

“तुझ्या गोधडीलासुद्धा तझुी आठवण येते,” तान्या म्हणाली. 
आजीच्या ओठािंवरच ेहसू मावळले. ततच ेडोळे भरूर्न आले. 

“माझी सवोत्तम गोधडी,” आजीर्ने उसासा टाकला. “ती ि ू 
सुिंदर बर्नली असती. अधीअचधक बर्नूर्न तयार झाली होती.” आजीर्ने 
डोळे बिंद केले आखण तोंड कफरवले. बाबािंर्नी  ुट ुटत मुलािंर्ना ततथरू्न 
तर्नघूर्न जाण्यास सािंचगतले. टेड, स्जम आखण तान्या दबक्या 
 ावलािंर्नी िोलीबाहेर  डले.   



तान्या सावकाश गोधडीजवळ गेली. ततर्ने आईला आखण 
आजीला गोधडीच ेकाम करतार्ना  ादहले होते. ततर्ने ि ू पवचार 
केला. ततला का डाच ेतुकड ेकसे का ायचे, हे माहीत होते  ण 
 ुढे काय करायच,े हे र्नेमके माहीत र्नव्हते. अचार्नक ततच्या 
िािंद्यावर कुणी तरी हात ठेवला. ततर्ने वर बतघतले. आई उभी 
होती 

“उद्या,” आई म्हणाली.  

र्नवीर्न वर्ााचा  दहला ददवस. भािंडी स्वच्छ करूर्न आखण 
रचरू्न झाल्यावर तान्या आखण आई गोधडीच ेतर्नरीक्षण करू 
लागल्या.   

“तू का डाच ेचौकोर्नी तुकड ेका . मग मी ते शशवूर्न 
गोधडीला जोडरे्न,” आई म्हणाली. 

तान्या कात्रीर्ने का डाच ेतुकड ेका ू लागली. हात दिुरू्न 
येई यांत ती काम करत रादहली. का लेले तुकड ेसारख्याच 
आकारच ेअसावेत, याकड ेआईच ेबारीक लक्ष होते.  ुढच्या 
ददवशी दोघी  ुन्हा हेच काम करू लागल्या. तान्यार्ने का डाच े
आणिी तुकड ेका ले.  ण ततच्याकड ेलक्ष द्यायला आता 
आईकड ेवेळ र्नव्हता. ततला आजीची काळजी घ्यायची होती. 
तान्या एकटीच काम करत रादहली. त्या रात्री बाबा मुलािंर्ना गोष्ट 
सािंगत होते तेव्हा स्जम गोधडीजवळ गेला. त्यार्ने गोधडीत 
त्याच्या आवडत्या तर्नळ्या रिंगाच ेतुकड े ादहले. काही र्न बोलता 
कात्री घेऊर्न तो का डाच ेचौकोर्नी तुकड ेका ू लागला. टेडर्ने हे 
तुकड ेव्यवस्स्थत रचले. हे तुकड ेकसे जोडायच,े ते आई 
तान्याला शशकवू लागली.   



दररोज शाळेतूर्न घरी आल्यावर, तान्या गोधडीच ेकाम करू 
लागली. टेड आखण स्जम िेळािंमध्ये व्यस्त असत आखण आई 
आजीची काळजी घेण्यात गुिंतलेली असे, त्यामुळे तान्या एकटीच 
काम करू लागली.  ण काही आठवडयािंर्निंतर ततर्न ेकाम थािंबवले. 
काहीतरी चकुले आहे, गोधडीत काहीतरी उणीव आहे असे ततला 
वाटू लागले. मग ककत्येक ददवस गोधडी िुचीमागे र्नुसतीच  डूर्न 
रादहली. तान्यार्ने काम बिंद का केले, हे कुणालाही कळले र्नाही. 
तान्या गोधडीच ेफक्त तर्नरीक्षण करत बसे. शवेटी एकदा ततला 
उणीव सा डली. िरिंतर, गोधडीत काहीतरी उणीव र्नव्हती, 
कुणाचीतरी उणीव होती.  

त्या सायिंकाळी, तर्नजण्या ूवी तान्या हलक्या  ावलािंर्नी 
आजीच्या िोलीत गेली. ततच्या हातात कात्री होती. ततर्ने 
आजीच्या जुन्या गोधडीचा को रा हातात धरूर्न गोधडीतूर्न काही 
चौकोर्न काळजी ूवाक का ले.  



फेबु्रवारी आखण माचा आले अर्न ्गेले. आता गोधडीला 
शवेटचेच काही तुकड ेजोडायच ेकाम उरले होते. तान्याला 
काम करतार्ना बघूर्न ततच्या आईचा ऊर अशभमार्नार्ने दाटूर्न 
येत असे. आजीसुद्धा तान्याला काम करतार्ना बघत होती. 
ददवसेंददवस आजीची तब्येत सुधारू लागली. ततला ठीक 
वाटू लागल्यावर बाबािंर्नी ततची िुची खिडकी ाशी ठेवली. 
“मला बाहेरचा उजेड  ाहायचाय,” आजी म्हणायची. ततथे 
बसूर्न ती तान्याच ेकाम बघायची.  

“छकुले, ही गोधडी म्हणजे आर्निंदाचा ठेवा आहे,” आजी 
तान्याला म्हणायची.  

शाळेला उन्हाळ्याची सुट्टी लागणार होती. जूर्न 
मदहन्याच्या एके ददवशी, तान्या शाळेतूर्न घरी आली तेव्हा 
आजी गोधडीच ेकाम करत असल्याच ेततला ददसले. ततर्ने 
शवेटच ेकाही चौकोर्नी तुकड ेशशवूर्न गोधडीला जोडूर्न टाकले 
होते. त्यात ततर्ने चचिंध्यासुद्धा व्यवस्स्थत भरल्या होत्या 
आखण आता ती मागील बाजूर्ने शशवू लागली होती.   

“आजी!” तान्या ओरडली.  

आजीर्ने तान्याकड े ादहले. “थािंब गिं छकुले, गोधडी  ूणा 
होत आलीय. त्यावर शवेटचा हात कफरवते.” 

 ुढल्या रात्री आजीर्ने शवेटच ेशशवणकाम करूर्न 
आ ल्या दातािंर्नी धागा तोडला. “घे, बर्नली आ ली गोधडी,” 
ती म्हणाली. सगळ्यािंर्नी गोधडी हातात धरूर्न  सरवली.  



गोधडी इतकी मोठी आखण सुिंदर बर्नेल, याचा कुणाला अिंदाज 
र्नव्हता. त्यात लाल, दहरव्या, तर्नळ्या, सोर्नेरी, कफक्कट आखण गदा 
रिंगािंच ेका डाच ेतुकड ेआकर्ाकररत्या एकमेकािंमध्ये गुिंफले होते.  

“ि ूच छार्न बर्नलीय गोधडी!” बाबा म्हणाले. त्यािंर्नी सोर्नेरी 
तुकडयास स् शा केला, आईकड े ादहले आखण त्यािंर्ना काही 
आठवले. स्जमलाही काही आठवले. त्याच्या तर्नळ्या तसेच टेडच्या 
लाल शटााच ेतुकडसेुद्धा गोधडीत होते. तान्याचा हॅलोवीर्नचा 
 ोर्ािसुद्धा त्यात होता. आखण हो, त्यात आजीसुद्धा होती. ततच े
तुकड ेजुर्ने वाटत होते  ण गोधडीत शमसळूर्न गेले        होते. 



सवाांर्नी गेल्या वर्ाभरातील घडामोडीिंच ेस्मरण केले, 
पवशरे्त: तान्या आखण ततच्या कामाच.े मग सवाांर्नुमते, आईर्ने 
गोधडीच्या िालच्या टोकाला उजव्या को ऱ्यात का डाचा एक 
सिंदर तुकडा जोडला. त्यावर शलदहले होते, “आई आखण 
आजीकडूर्न, तान्याला सप्रेम भेट.” 


